Bestyrelsens beretning 2008
Året 2008 har ikke været præget af de store begivenheder i Vesterbro Rulleskøjte Klub. Klubben
har forsøgt at finde sig selv igen efter den medlemsudvandringen i motions- og speedafdelingen de
seneste år som desværre også har betydet at der ikke er så mange frivillige kræfter tilbage.
Tirsdagstræningen har kørt som et fast og stabilt indslag over sommeren og nye medlemmer dukker
jævnligt op. Det er både begyndere og mere øvede rulleskøjteløbere.
Vesterbro Rulleskøjte Klubs speedafdeling har været repræsenteret ved indtil flere konkurrencer i
både ind- og udland. Det første løb blev kørt allerede i starten af april, hvor et par medlemmer tog
en tur til Berlin halvmaraton. Derfra er det blevet til flere ture rundt om i landet og resultatet har
bl.a. været 2 DM på hhv. hel- og halvmaraton for masters (Dorthe Olsen), et EM og et VM for
masters (Cathrine Grage). Derudover var der som sædvanligt mange VRK'ere med til Berlin, hvor
der blev kørt flotte tider i godt vejr. Det faste indslag med den fælles bustur til Berlin var som
sædvanligt en stor succes med en udsolgt bus og hotel - igen i år arrangeret af Søren Helmsøe.
På hockeysiden har der også været gang i medaljehøsten. Vesterbro Starz' herrehold hjemtog DM
efter et vanvittigt slutspil, hvor indtil flere af kampene blev afgjort i forlænget spilletid. Derudover
har VStarz haft 4 damer med på landsholdet, der vandt EM efter forlænget spilletid og straffe vandt
over Tyskland. Hockeyafdelingen har i 2008 arbejdet på at få nogle bedre banefaciliteter, og håber
på at få plads i Club Danmark hallen ved Valbyhallerne. Det vil så blive en indendørsbane der også
kan bruges i vinterhalvåret.
CIC - Copenhagen Inline Challenge holdt "pause" i 2008, da det ikke var muligt at finde et velegnet
arrangement at lægge sig op af. Løbet er - trods successen i 2007 - ikke stort nok til at kunne klare
alt det praktiske og organisatoriske alene. I løbet af 2008 er der dog blevet arbejdet hårdt på at få
planlagt et løb i 2009, og det er lykkedes - næste løb afholdes 26. juli 2009.
Samtidig har der fortsat været lagt et kæmpe arbejde forsøget på at skaffe faciliteter til Vesterbro
Rulleskøjte Klub. Vores træning i motions- og speedafdelingen bærer præg af, at vi ikke rigtig har
nogle gode steder at træne. Parkeringspladsen ved Valbyhallen lader trods alt en del tilbage både i
asfaltkvalitet og størrelse. Arbejdet med at skaffe nye faciliteter har nu ført til en aftale med By og
Havn, som er ved at udvikle et område kaldet Plug'n'Play i Ørestad. Her bliver der - sammen med
en masse andre sportsfaciliteter - etableret en rulleskøjtebane på 200 m, hvor arealet i midten også
asfalteres. Hele Plug'n'Play området er et midlertidigt anlæg - i første omgang med en tidshorisont
på mindst 5 år. Anlægget forventes færdigt i løbet af sommeren 2009, så allerede fra den kommende
sæson kan Vesterbro Rulleskøjte Klubs medlemmer formentlig komme til at træne på de bedst
tænkelige faciliteter.
Klubbens medlemmer deltager også fortsat i Friday Night Skate - både som frivillige i
organisationen bag og som hjælpere (blockers og nurses) på selve turene i Københavns gader. I
2008 blev der kørt i alt 12 ture hen over sommeren, med mere end 5000 deltagere i alt.
Berlinturen var som altid en succes - særligt i år hvor det var rigtigt godt rulleskøjtevejr!
Der har de sidste par år været en tendens til at flere og flere opgaver klares af færre hænder. Det er

en udvikling der i længden ikke er holdbar og vil betyde at nogle aktiviteter og initiativer risikerer
at falde bort. Vi skal derfor hver især - eller i små grupper - tænke over hvad vi savner i klubben og
hvordan vi kan gøre noget ved det - hjælpe, hvor vi kan og har mulighed for det. Bestyrelsen er altid
meget interesseret i at høre om nye ideer, ting der mangler i klubben og forslag til hvad vi kan gøre
ved det.
Økonomisk set har det været et solidt år, uden store udgifter eller investeringer. Klubben fik i løbet
af foråret styr på de sidste kontingentopkrævninger fra forrige år, hvilket har betydet, at et pænt
beløb er "reddet hjem" på den konto. Samtidig har den nye medlemsadministrator også fået styr på
medlemslisterne.
Til sidst skal der lyde en stor tak til alle dem der var med til at bringe VRK sikkert gennem 2008.
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